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3 | bad

pup pup, ga je mee? zegt kit.
ja, zegt pup,
maar waar gaan we heen?
kit rent heen en weer en roept:
pup, we gaan in bad!

in bad? zegt pup,
daar hou jij niet van!
neen, niet met nat, zegt kit.
hu? zegt pup.
kom! zegt kit.

het bad is groot en wit.
zo mooi!
pup wil er in.

dus hup – op de rand.
en van de rand in het bad.
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kit gaat ook:
hie ha hoe! zo koud.
dit is leuk! fijn! raar!
maar …
nu er weer uit, zegt kit.

ja, dat wil ze wel,
maar het gaat niet.
het bad is te glad.

pup zegt: kom kit, kom op.
maar nee,
ook pup kan het niet.
oo … mauwt kit.
waf … doet pup.
wat nu? het duurt en duurt en duurt.

maar daar is de baas.
hi, hi, zegt hij,
dat was niet zo slim.
dan doet hij hup
en ze zijn er uit.
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kit en pup doen lik lik lik.
de baas is nat.
ho, zegt de baas, hou op!
nu moet ik in bad!
wie gaat er mee?
pup?
kit?

nee, doen pup en kit,
nee baas, neeeeeeee,
en weg zijn ze.
weg weg weg weg weg!
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4 | tik
pup ligt,
lui en moe.
het is heet.

kit ligt niet.
ze staat bij pup.

ze geeft pup een tik

en nog een tik:
op zijn neus,

op zijn oor,
op zijn bek.

kit, wat doe je? zegt pup.
ik tik, zegt kit.
we doen een spel, pup.
ik ren weg en dan kom jij
en tik, jij bent hem!

pff nee, zegt pup.
want, want …
mijn poot is te zwaar,
ja, dat is het.

ja ja, zegt kit.
zal wel weer, zegt kit,
kit heeft een plan.
ze doet de baas na.
ze roept: 
hier pup, koek!
poot! poot! poot!
en ja hoor, pup geeft een poot.
niks te zwaar.

zie je wel, zegt kit,
kom mee, pup,
tik, jij bent hem!
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pff nee, zegt pup,
want want …
ik waak hier.
ik kijk naar de zon.
en als het fijn heet is,
dan roep ik de baas,
ja, dat is het.

zal wel weer, zegt kit.
weet je? de baas is uit.
ik zag hem gaan,
dus tik, jij bent hem!

pff nee, zegt pup,
want want …
ik lig …
ik lig hier op een naar dier.
dat bijt jou hoor, kit,
ja, dat is het.

zal wel weer, zegt kit.
ze doet prik! prik!
in de buik van pup.
pup rolt om.
oo … geen dier!
valt mee he? zegt kit.
niks te zien,
dus tik, jij bent hem!
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pff nee, zegt pup.
want want …
ik ben te dom …
te dom voor dat spel.
ik snap het niet.
dat is het.

o, is dat het? zegt kit.
ik help je wel.
en ze gaapt … 
en gaapt …
en hap!

ze hapt in de nek van pup.
au! piep! waf! doet pup.

en hij rent.
het is heet en hij is moe.
maar hij rent!

kit rent ook.
ze roept: pup, je bent niet dom!
je kent dit spel heel goed.
en zie je, zie je,
zie je nou wel
dat jij hem bent!


